
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„DYNAMIKA SPORTU” 

 
§ 1 

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” z siedzibą w Bystrej, ul. J. Fałata 2k, zwany dalej 
Organizatorem ogłasza konkurs fotograficzny „DYNAMIKA SPORTU”, zwany dalej 
konkursem. 
 

§ 2 
Cel konkursu 

 
1. Inspirowanie Pasjonatów i Profesjonalistów w dziedzinie fotografii do pracy 

i poszerzania własnych umiejętności. 
2. Zachęcanie mieszkańców Gminy Wilkowice do działalności twórczej. 
3. Odkrywanie talentów twórczych wśród społeczności lokalnej. 
4. Prezentacja twórczości mieszkańców Gminy Wilkowice 
5. Propagowanie wydarzeń sportowych w Gminie Wilkowice. 

 
§ 3 

Tematyka konkursu 
 
Sport, ruch, aktywna rekreacja, sport amatorski, wydarzenia sportowe w Gminie 

Wilkowice oraz postacie związane ze sportem obecnie i w przeszłości w Gminie 

Wilkowice.  

§ 4 
Przedmiot konkursu 

 
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia o tematyce sportowej 

związana w Gminą Wilkowice. Wszystkie zdjęcia muszą być oryginalne, 
wykonane przez osobę zadeklarowaną w karcie zgłoszeniowej do konkursu 
jako autor zdjęć. 

2. Podpisując zgłoszenie na konkurs Uczestnik potwierdza tym samym, że są 
to jego własne prace. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie 
nadużycia praw autorskich. 

3. Do konkursu można zgłosić prace wykonane w dowolnym terminie. 
4. Akceptowane są fotografie czarno-białe i kolorowe, wykonane zarówno 

techniką analogową, jak i cyfrową. 
5. Oryginalne zdjęcia mogą być poddane obróbce cyfrowej, jeżeli tylko nie 

wpływa ona znacząco na zawartość fotograficzną pracy. 
6. Na zdjęciach nie może być: podpisów, znaków wodnych czy innych 

identyfikatorów. 



 

§ 5 
Uczestnicy konkursu 

 
1. Konkurs jest skierowany do trzech kategorii: 

I. amatorzy - dzieci 6-15 lat 
II. amatorzy - młodzież 15+ i dorośli 

III. profesjonaliści 
2. W konkursie mogą wziąć udział fotografujący amatorzy  

i profesjonaliści zamieszkali lub przebywający czasowo w gminie Wilkowice. 
3. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda  

i podpis rodziców lub opiekunów prawnych, który należy złożyć na karcie 
zgłoszenia. 

4. W związku ze specyfiką konkursu pracownicy i współpracownicy GOK 
„PROMYK” mogą brać w nim udział jednak nie mogą być członkiem jury 
konkursowego. 

 
§ 6 

Zasady udziału w konkursie 
 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
2. Zdjęcia powinny posiadać jednego autora i być wykonane samodzielnie przez 

Uczestnika konkursu. 
3. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym terminie. Ujęcia mogą być 

wykonane w dowolnym miejscu tylko jeśli wykazują związek z Gminą 
Wilkowice (np. przez przedstawienie mieszkańca gminy).  

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 5 zdjęć, odrębnych 
tematycznie lub stanowiących cykl. 

5. Fotografie cyfrowe, o minimalnym rozmiarze dłuższego boku 3200 pikseli, 
powinny być zapisane w formacie JPEG bez kompresji, w kolorach RGB lub 
grayscale i dostarczone na opisanym nośniku danych. 

6. Fotografie analogowe powinny być wywołane i dostarczone  
w formacie co najmniej A4, w opisanej teczce zabezpieczającej przed 
uszkodzeniami. 

7. Jak opisać zdjęcia? nazwisko-imię-tytuł.jpg, np.: kowalski-jan-dynamika.jpg. 
W tytule pracy proszę nie używać następujących znaków: > < /: „” ! ? \, oraz 
numerów z aparatów cyfrowych. Zdjęcia analogowe prosimy opisać imieniem 
i nazwiskiem oraz podać tytuł zdjęcia. 

8. Prace konkursowe należy składać osobiście pod adresem Gminnego Ośrodka 
Kultury „Promyk”: ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra. 

9. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami 
można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” (Bystra, 



 

ul. J. Fałata 2k; tel.: 33 8 17 07 73), na stronie internetowej 
www.gok.wilkowice.pl oraz na profilu Facebook GOK „Promyk”. 

10.  Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków 
regulaminu, wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 ze zm.). Z chwilą doręczenia odbitki fotografii lub 
pliku jpg, zgodnie z regulaminem Organizatorowi, Organizator nabywa 
własność odbitki fotografii lub pliku jpg zgłoszonego przez Uczestnika na 
konkurs i uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do 
nieodpłatnego publikowania pracy konkursowej na następujących polach 
eksploatacji:  
a) na stronie internetowej organizatora i w multimediach, 
b) prezentacji odbitki lub druku fotografii cyfrowej w ramach wystawy 

pokonkursowej oraz wystaw reklamujących Gminny Ośrodek Kultury 
„Promyk” oraz Gminę Wilkowice, 

c) umieszczenia reprodukcji fotografii np. w katalogu prezentującym prace 
konkursowe, w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych 
Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” oraz Gminy Wilkowice, które będą 
mogły być sprzedawane przez Organizatora. 

11.  Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że 
zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie 
utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku 
osób przedstawianych na fotografii. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia 
osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, 
przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu. 

12.  Organizator nie oddaje zgłoszonych prac. 
 

§ 7 
Ocena prac 

 
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych  

w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane trzyosobowe Jury, które 

przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.  
3. W skład Jury nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu. 
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

 
§ 8 

Nagrody 
 

1. Jury przyzna następujące nagrody: za miejsce pierwsze, drugie i trzecie 
w każdej kategorii oraz wyróżnienia. 



 

2. Pula nagród w konkursie wynosi 2.000 zł. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jeśli poziom 

zgłoszonych prac będzie niski.  
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które nie podlegaj 

zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 
5. Nagrody, które nie zostaną odebrane w terminie do 30 dni od daty 

oficjalnego wręczenia, przechodzą na własność Organizatora. 
6. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie 

majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na 
następujących polach eksploatacji:  
a) wykorzystania na stronie internetowej organizatora i w multimediach, 
b) wystawienia odbitki fotografii w ramach wystawy pokonkursowej oraz 

wystaw reklamujących Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” oraz Gminę 
Wilkowice, 

c) umieszczenia reprodukcji fotografii np. w katalogu prezentującym prace 
konkursowe, w materiałach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury 
„Promyk” oraz Gminy Wilkowice, które będą mogły być sprzedawane 
przez Organizatora.” 

 
§ 9 

Terminarz 
 

1. Konkurs rozpoczyna się 27.01.2020 roku. 
2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 

29.10.2021 r. do godziny 16:00 w siedzibie GOK „Promyk” w Bystrej. Prace 
dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 10.11.2021 r. na 
stronie internetowej www.gok.wilkowice.pl i na profilu Facebook GOK 
„Promyk”. Laureaci konkursu o wygranej zostaną powiadomieni telefonicznie. 

4. Wernisaż wystawy pokonkursowej oraz rozdanie nagród Zwycięzcom 
odbędzie się w listopadzie 2020 r. w siedzibie GOK „Promyk”, w Bystrej przy 
ul. J. Fałata 2k. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
 

1. Osoby odpowiedzialne za konkurs: Komisarz konkursu Paulina Kachel tel.: 
(33) 81 70 773, pkachel@gok.wilkowice.pl oraz sekretarz konkursu Łukasz 
Hola tel.: (33) 81 70 773, e-mail: lhola@gok.wilkowice.pl. 

2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i 
ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
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